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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Természetismeret
A hazai élővilágot bemutató 
kisfilmek és az interaktív játé-
kok is szerepeltek abban a prog-
ramban, amely – egy országos 
roadshow keretében – kedden 
a Perczel oviban vendégeske-
dett, mintegy 90 ovisnak sze-
rezve örömet.
 → 5. oldal

Díjazott testnevelő
Testnevelés tagozatos kisdiák-
ként korán „eljegyezte” magát 
a mozgással, a sporttal, s ez a 
találkozás később a pályavá-
lasztására is befolyással bírt. A 
testnevelő, atlétaedző Scherer 
Tamás a közelmúltban „A di-
áksportért” díjat kapott.
 → 13. oldal

Játszva tanultak

Vakáció: tippek a szünidőre
Az óvodákban és az általános iskolákban lezárult a 2016/2017-es 
nevelési-tanítási év. Kisebb-nagyobb gyerekek ezrei kezdték meg 
a vakációt. 
A szünidőben csak kevés család tudja megoldani (engedheti meg 
magának) a fiatalok állandó felügyeletét, így kézen fekvőnek tű-
nik egy-egy táborba, vagy napközibe íratni a csemetéket, akikre 
a nyáron veszélyek is „leselkednek”. 

A témában készített írásainkat lapunk 3. és 5. oldalán olvas-
hatják.
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Szekszárdi székelysors: nem felednek, emlékeznek...
Hetvenhat esztendeje, 1941. 
június 16-án gördült be az 
utolsó szerelvény Bukovi-
nából az akkor Magyaror-
szághoz tartozó Kosnánál 
(Todoskány), hogy azután a 
visszacsatolt délvidéki terü-
leteken kezdhessen új életet 
az 1764-es madéfalvi vesze-
delem után elszármazott szé-
kely közösség. 

A bukovinai székelyek véglege-
sen ekkor mondtak búcsút szü-
lőföldjüknek. Egy nagyszabású 
állami „akció” keretében 13 ezer 
embert telepített le Bácskába a 
Magyar Királyság, ahol több 
falu – így Bácshadikfalva és Bá-
csjózseffalva is – őrzi a korábbi 
bukovinai településnevet. A tör-
ténelem kereke végül úgy for-
dult, hogy Tito partizánjai elől, 
1944 végén onnan is tovább kel-
lett állniuk. A menekülők közül 
többen Tolna megyében találtak 
új otthonra...

Az 1941-es határátlépés évfor-
dulóját a Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesülete „egyesü-
leti nappá” nyilvánította. Ennek 
keretében évente hálát adnak a 
Teremtőnek és a Szűzanyának, 
hogy segíti a népcsoportot, s „vé-
delmezi, óvja minden lépésüket”.

– Az emlékpark emberi sor-
sok, történelmi események 
titkát őrzi. Ha megállunk a 
kopjafák előtt, megelevenedik 
a múlt, szóra bír bennünket 
– magyarázta Szegedi Dezső-
né a június 17-én megtartott 
újvárosi megemlékezésen. Az 
egyesület vezetője a Bukovinai 
Székelyek Emlékparkjában tar-
tott beszédében aláhúzta: nél-
külözhetetlen, hogy a szülők – a 
nagyszülők által elmesélt múltat 
– gyermekeik, unokáik részére 
továbbadják, annak érdekében, 
hogy ez a tudás ne merüljön a 
feledés homályába. – Akárhány-
szor halljuk ezeket a története-
ket, minden alkalommal valami 

újat fedezünk fel bennük – je-
lezte az elnök, kitérve arra: még 
temérdek dolgot meg kellett 
volna kérdezni a felmenőktől, 
ám, sajnos erre már sok esetben 
nincs lehetőség. – Pedig a széke-
lyek sok szenvedéssel és kultú-
rával telített története kimerít-
hetetlen – tette hozzá Szegedi 
Dezsőné. Hangsúlyozta: ezért 
is gyűlnek össze évről évre több 
alkalommal az emlékparkjuk-
ban, hogy tiszteletüket fejezzék 
ki őseik felé, gyertyát gyújtva, 
imádkozva a székelységért. 

A „bukovinai székelyek fel-
támadásának napjaként” is 
aposztrofált eseményen a Mi-
atyánk és az Üdvözlégy imád-

ságokat követően felcsendült a 
Székely Himnusz, majd a Dobos 
Attila zeneszerző által kompo-
nált „Halló magyar!” című, a 
magyarok világhimnuszaként 
ismert dalt adta elő a Szekszárdi 
„Maroknyi Székely” Népdalkör.

A helyszínen ifj. Sebestyén 
Gyula helyezte el az emlékezés 
koszorúját, amelyet követően a 
mintegy félszáz egybegyűlt át-
sétált az Újvárosi templomba, 
ahol Molnár Péter plébános ez 
alkalomból celebrált szentmi-
sét. A programot vacsora és 
beszélgetés zárta az egyesület 
Rózsa utcai közösségi házában. 
  Gy. L.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 25.
(vasárnap)

Június 26.
(hétfő)

Június 27.
(kedd)

Június 28.
(szerda)

Június 29.
(csütörtök)

Június 30.
(péntek)

Július 1.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Június 25. (vasárnap) – Vilmos, Maxim
Vilmos: latin-germán eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.
Maxim: latin eredetű; jelentése: nagy növésű, magas. 

Június 26. (hétfő) – János, Pál
János: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten  
kegyelmes.
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Június 27. (kedd) – László
László: szláv eredetű; jelentése: hatalom + dicsőség.

Június 28. (szerda) – Levente, Irén
Levente: magyar eredetű; jelentése: levő, létező. 
Irén: görög eredetű; jelentése: béke.

Június 29. (csütörtök) – Péter, Pál
Péter: héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla.
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Június 30. (péntek) – Pál
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Július 1. (szombat) – Tihamér, Annamária
Tihamér:  szláv-magyar eredetű; jelentése: csendet kedvelő.
Annamária: az Anna és a Mária nevek összekapcsolása. Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | kb. 1 mm 
zápor | magas UV-B sugárzás 
max. 36o , min. 22o

zápor | kb. 1 mm eső | kánikula
max. 36o , min. 22o

zivatar | kb. 2 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek | kánikula 
max. 36o , min. 21o

zápor | kb. 1 mm eső | kánikula 
max. 37o, min. 22o

zivatar | elszórtan zivatarok 
lehetnek | kánikula
max. 37o , min. 19o

közepesen felhős
max. 32o , min. 19o

közepesen felhős
max. 31o , min. 18o

Nyári napközi: változatos programokat kínálnak
Nem csupán gyermekmegőr-
ző a Comenius Általános Iskola 
nyári napközije. Az intézmény 
pedagógusai ugyanis gondos-
kodnak arról, hogy a gyerekek 
aktívan töltsék az időt. A diá-
kok a tankönyveket elfelejthe-
tik egy időre és megmutathat-
ják kreatív oldalukat. 

Már talán csak a harminc plu-
szos korosztály emlékeiben 
élnek azok a „rémisztő” nyári 
napközik, ahol egész álló nap 
semmi sem történt. A terem-
ben ücsörögve csak azt várta 
minden gyerek, szigorú „pe-
dagógustekintetek” közepet-
te, hogy végre hazamehessen. 
Nos, ennek mára nyoma sincs. 
A napközi már nem egy kötele-
ző rossz programja a nyárnak, 
hanem olyan tartalmas időtöl-
tés, ahol a gyerekek kézmű-
veskedhetnek, sportolhatnak, 
vagy éppen nyelvtudásukat 
csiszolhatják.

Június utolsó két hetében a 
Baka István, a Dienes Valéria 
és a Babits Mihály Általános 
Iskolában, no meg a Gyakorló-
ban váltásban szervezik meg a 
napközit, majd július 3. és au-
gusztus 18. között a Comenius 
Általános Iskola napközije vár-
ja a gyerekeket. Az intézmény 
hatodik éve szervezi meg a 
napközit, amelyhez a forrást 

Szekszárd város önkormány-
zata biztosítja. A napközi így 
szinte teljesen ingyenes, csu-
pán az extra programokért kell 
fizetni: például, ha a gyerekek 
teniszezni, lovagolni, strandol-
ni szeretnének. Ez utóbbi prog-
ram egyébként kedvezményes, 
hiszen a Szekszárdi Sportköz-
pont Nkft. „akciós áron” adja a 
belépőket a fiataloknak, így, ha 
az időjárás engedi, a gyerekek 
minden nap kilátogatnak majd 
a strandra – mondja Morvai 
Szilveszter. Az iskola igazgató-
ja szerint igyekeztek változatos 
programot összeállítani an-
nak a csaknem százötven 1–6. 
osztályos gyermeknek, akik a 
nyár folyamán megfordulnak 
majd a napköziben. „Nem csak 
gyerekmegőrzést szeretnénk” 
– hangsúlyozza az igazgató. A 
gyerekek kirándulni mennek, 
ellátogatnak a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum kiállítótere-
ibe, sportolnak, strandolnak, 

játszanak, de akár az angol 
nyelvet is gyakorolhatják. A 
nyári napközibe lehet még je-
lentkezni, így senki sem marad 
le a jó programokról.

 - mwj -
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Táborozni jó: sport, kézművesség, múzeumi játszóház
Több napközis nyári tábor 
közül is választhatnak idén 
Szekszárdon a gyerekek és 
szüleik: sport, kézműveske-
dés, vagy „őskori játszóház” 
is várja a táborozni vágyókat.

A Wosinsky Mór Megyei Múze-
um évek óta szervezi népszerű 
táborait. Idén olyannyira nagy 
volt az érdeklődés, hogy a mú-
zeum a tervezett három turnus 
helyett végül négyet szervez. 
Ebből kettő a Vármegyeházán 
zajlik majd, míg a másik ket-
tő a múzeum főépületében. Ez 
utóbbi táborokban többek kö-
zött lesz őskori és római kori 
játszóház is, illetve a gyerekek 
ellátogatnak Bikalra, a Rene-
szánsz Élménybirtokra. A mú-
zeumi turnusok már telítettek, 
de a Vármegyeházi táborokban 
van még néhány szabad hely.

A sport szerelmesei is kiváló 
programok közül válogathat-
nak. A Szekszárdi Sportközpont 

NKft. és a Szekszárdi Családba-
rát Strand- és Élményfürdő hat 
turnusban szervezi meg népsze-
rű napközis táborát, melyben 
reggel nyolc és délután négy 
között kínálnak jobbnál jobb 
programokat a gyermekeknek. 
„A tábor célja a gyermekek él-
ményszerű sportos foglalkoz-
tatása, valamint hogy játékosan 
ismerkedjenek meg különböző 
sportágakkal a gyerekek” – szól 
a felhívás. A gyerekek kipróbál-

hatják magukat többek között 
labdajátékokban, úszhatnak, 
megmutathatják tudásukat 
atlétikában, de lesz lehetőség 
lovaglásra és kajakozásra is. A 
szervezők összesen hat turnust 
indítanak június 26. és augusz-
tus 18. között. (A még szabad 
helyekről a www.szekszar-
disport.hu oldalon található el-
érhetőségen lehet érdeklődni.)

„Ottalvós” táborozásra is van 
lehetőség Szekszárd környékén 

és kicsit távolabb is, a Balato-
non. A Szekszárdi Vagyonkeze-
lő Kft. fenntartásában működő 
fadd-dombori, sötétvölgyi és 
balatonszepezdi táborokban 
van még hely. A két előbbi tá-
borhelyen 80-80 fő részére tud-
nak szálláshelyet biztosítani, 
míg Balatonszepezden 100 fő 
is elfér. 

 - mwj -

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

A szekszárdi önkormány-
zat azon túl, hogy biztosítja 
a családoknak az ingyenes 
napközit, gondoskodik azok-
ról a gyerekekről is, akik-
nek szülei nehezen tudják 
előteremteni a napi betevőt 
gyermekeik számára. Mind-
összesen 116 gyermek kap 
ingyenes ebédet a városban 
– a rászorulók közül ennyi-
en igényelték ugyanis eddig 
azt. Habár az igénylési hatá-
ridő lejárt, természetesen, ha 
valaki rászorulóként most 
szeretné igénybe venni az in-
gyenes ebédet gyermeke szá-
mára, akkor nem utasítják el 
kérését.

Hittantábor
Más fajta nyári elfoglaltsá-
got kínálnak a gyerekeknek 
a szekszárdi keresztény egy-
házközségek hittan táborai. 
Az evangélikus gyülekezet-
ben „Tetőtől talpig” címmel 
tartottak napközis tábort a 
héten. Sefcsik Zoltán lelkész 
és segítői harmincnyolc, fő-
leg alsó tagozatos hittanos 
diákkal játszottak, imád-
koztak, vetélkedtek a szünet 
első hetében.
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Interaktív módon, játszva ismerkedtek az erdő élővilágával
Egy erdei iskolát „hoztak ház-
hoz” egy országos roadshow 
keretében, kedden a Gyer-
meklánc Óvoda Perczel utcai 
ovijában megtartott rendez-
vényen.

A Kárpát-medencei Erdészek 
Vadászok Természetjárók Ala-
pítványnak a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatásával 
megvalósított „Gördülő Zöldí-
tő” programjában az erdei isko-
lák, az erdei vasutak, az erdei 
kilátók, az erdőgazdálkodás, a 
vadgazdálkodás és a fenntart-
ható túrázás népszerűsítésére 
tesznek kísérletet. 

A megvalósítás során megye-
székhelyek óvodáiban, iskolái-
ban tartanak interaktív előa-
dásokat, melyek keretén belül 
játékos módon, a gyerekeket be-
vonva nyújtanak információkat 
a 30-50 km-en belül elérhető 

erdei iskolákról, programjaik-
ról, az erdő- és vadgazdálkodás 
sajátosságairól, így javítva az 
erdei iskolák eredményességét 
és kihasználtságát.

A Perczel oviban az előadá-
sokat a magyarság ősi szállás-
helyén, egy jurtában tartották, 

melynek belső borítását lom-
bok, állatbőrök adják. A sátor 
egy kis erdei múzeum is egyben, 
melyen keresztül pillanatképet 
kaphattak a gyerekek az erdei 
életközösség összetettségéről. A 
jurtában ismeretterjesztő kisfil-
mek, vetített képes előadások, 

beszélgetések, fafaragások és 
nyomtatott képi anyagok, tér-
képek segítségével mutatták be 
az erdőt és annak valamennyi 
„attrakcióját”: erdei iskolát, er-
dei vasutat, tanösvényt, kilátót.

– A hazai élővilágot bemu-
tató kisfilmek és az interaktív 
játékok megerősítették a prog-
ramban résztvevő mintegy 90 
gyermekben a már megszer-
zett alapokat – mondta el kér-
désünkre Hollendusné Bíró 
Anett. Az intézmény vezetője 
szerint az intézmény által el-
nyert „Zöld Óvoda” cím is sze-
repet játszhatott abban, hogy a 
roadshow ötödik állomásaként 
Szekszárdon éppen a Perczel 
ovit választották helyszínül a 
nyári szünet előtti napokban. 
„Reméljük, hogy lesz folytatása 
ennek a remek kezdeménye-
zésnek” – tette hozzá zárásként 
Hollendusné Bíró Anett.   - fl -

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Szünidő: számtalan veszélyforrást rejt a nyár
A nyári időszak rengeteg 
veszélyt hordoz magában, 
ezekre figyelmeztetett a ren-
dőrség a múlt pénteken, a 
Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányságon megtartott sajtó-
tájékoztatón.

A fiatalok a vakáció ideje alatt fel-
szabadultabbak, ezért figyelmet-
lenebbek. Megszűnik a félelemér-
zetük és bizalmasabbakká válnak 
az idegenekkel szemben, aminek 
a vége akár szexuális zaklatás is 
lehet – tudatta Daubner Gabri-
ella r. alezredes, a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Alosztályának vezetője.

A kisebb gyermekeket otthon 
is veszélyek fenyegetik. Sajnos, 
minden évben előfordul olyan 
eset, amikor leforrázza magát, 
vagy emésztőgödörbe esik egy-
egy gyermek. A vízpartokon, 
fürdőhelyeken is fokozott figye-
lemmel kell lenni. Csak a kijelölt 
fürdőhelyeken szabad vízbe men-
ni és felhevül testtel nem szabad 
a vízbe ugrani – figyelmeztetett.

A szórakozóhelyeket is láto-
gató idősebb diákok esetében 
lényeges, hogy a szülő mindig 
tudja, hogy pontosan hova és 
kivel megy a gyermek. Veszélyt 
jelent az alkoholfogyasztás is: 
a fiatalok ittasan ugyanis nem 
mérik fel tetteik következmé-
nyeit, de a drogfogyasztás is 
számtalan veszélyt tartogat.

Arra az időre, míg a lakások, 
házak tulajdonosai nyaralni men-
nek, érdemes megkérni a szom-
szédot, vagy egy barátot, hogy 

rendszeresen ürítse ki a postalá-
dát, de hasznos lehet egy időzítő 
kapcsoló is, mely néha felkapcsol 
egy-egy lámpát. Az is fontos, 
hogy a közösségi portálokon ne 
adjunk ki magunkról olyan in-
formációt, melyből tudni lehet, 
hogy hosszabb időre elutaztunk 
– mondta Daubner Gabriella.

Dr. Molnár Ernő, a Közleke-
désrendészeti Osztály kiemelt 
főelőadója felhívta a diákok 
figyelmét, mindig tartsák be a 
KRESZ-t, valamint rámutatott 

a láthatóság fontosságára. Hasz-
nálat előtt érdemes alaposan át-
vizsgálni a kerékpárokat és a biz-
tonsági eszközök, mint például a 
bukósisak használata is ajánlott. 
Kiemelte: az úttesten való átke-
léskor tolni kell a biciklit. 

 S. V.

Hazai piacvezető állatgyógyászati nagykereskedelmi vállalat
Igazgatói asszisztenst keres Szekszárdra

A jelölttel szemben támasztott követelmények:
•  Felsőfokú végzettség
•  Angol nyelv ismerete 
•   Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

 (kiemelten: Excel, PowerPoint, Word, Outlook)

Kérjük, hogy pályázatát a munkakör megjelölésével és motivációs levelével 
a hr@tolnagro.hu e-mail címre küldje.

Előnyt jelent:
•  B típusú jogosítvány
•  Gépírás

Amit ajánlunk:
•  Stabil munkahely egy piacvezető cégcsoportnál
•  Versenyképes bér- és juttatási csomag
•  Mobiltelefon
•  Lendületes, fi atal csapat

(02468)

Nyaraló-kártya
A Szekszárdi Rendőrkapi-
tányság területén működő 
Nyaralókártya program lé-
nyege, hogy a rendőrök foko-
zottan ellenőrzik a polgárok 
otthonait, míg ők nyaralnak. 
Dr. Pilisi Gábor alezredes, 
szekszárdi rendőrkapitány 
elmondta, a Nyaralókártya 
a kapitányságon igényelhető. 
Szekszárdon évente 40-50 
ilyen kártyát kérnek a polgá-
rok. Olyan házba, lakásba, 
melynek tulajdonosai részt 
vettek a programban, még 
nem törtek be – tudtuk meg.
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Megyénkből származik a ponyvaregények atyja
Pont olyan ponyvaregénybe 
illő, kacifántos életutat járt 
be Rejtő (Reich) Jenő, mint 
amilyen hőseinek sorsát jelle-
mezte. Ez derült ki az életmű 
kutatója, Thuróczy Gergely 
előadásából, aki június 9-én a 
megyei könyvtárban mutatta 
be a „Megtalált tragédia” című 
Rejtő emlékkötetet.

A kiadvány szerzője szerint 
hazánk leghíresebb ponyvare-
gény-írójának családja 150 éven 
és legalább öt generáción át kö-
tődött Tolna megyéhez, azon 
belül is Bonyhádhoz. Rejtő apja, 
a papírkereskedő és tisztviselő 
Reich Lipót Áron az 1890-es 
években innen került fel Pestre 
feleségével, Wolf Ilonával, aki-
vel három gyereket neveltek: az 
utóbb jeles sakkmestert és sza-
kírót, (Egri) Lajost, a jogászszá 
és kiváló bridzsjátékossá vált 
(Révai) Gyulát, valamint Jenőt. 
Rejtő már az erzsébetvárosi zsi-
dónegyedben született, ahon-
nan karrierje is indult. A keres-
kedelmi iskolából bántalmazás 

miatt kirúgták, így érettségit 
sem szerzett. Fél tucat csúsz-
tatás, hamisítás övezi életútját. 
Önéletrajzában  orvostudomá-
nyi, teológiai ismeretek tudója-
ként is „közéletiesítette” magát. 
Németül jól beszélt, francia 
tudása viszont nem volt megy-
győző, ennek ellenére mindkét 
nyelvből fordított. Fiktív légiós 
tevékenységére a Délibáb című 
színházi pletykalapban 1934-
ben vele készült interjú ad(ha-
tott) alapot.

A kutató rávilágított: Rejtő 
találta ki a „humoros-szatirikus 
kalandregény-paródiát”. Első, 
1928-ban keletkezett írása egy 
komor hangulatú novella, a 
„Fizetni!” című, amelynek  zá-
rásaként egy elszegényedett ara-
nyifjú főbe lövi magát kedvenc 
kocsmájában. A Rákosi Szi-
di-féle színi tanoda vizsgaelőa-
dásán, 1924 februárjában már 
új művésznevén, Rejtőként állt 
színpadra egy Molnár Ferenc 
darabban. Noha állandó lakása 

nem volt, első kiadójánál, a No-
vánál öt év alatt P. Howard írói 
álnéven megjelent ponyvaregé-
nyeiből 50 ezer pengőt – „átszá-
molva” 70-80 millió forintot – is 
megkeresett, amelynek java kár-
tyajáték-szenvedélyére folyt el...

A Világvárosi Regények so-
rozatban megjelent húszfilléres 
kisponyváit trafikokban kap-
kodta a nép. Műfaji sokszínű-
sége határtalannak bizonyult: 
1932-től már kabaréjeleneteivel 
„ostromolta” a nagykörúti szín-
padokat. Operettel is próbálko-
zott: három-négy darab sikeres 
is lett ezek közül, aminek okán 
például a kor szupersztárjával, 
Honthy Hannával is dolgozha-
tott együtt. Regényei annyira 
keresettek voltak, hogy a Rá-
kosi éra tiltása alatt akadt, hogy 
valaki egy heti bért is ajánlott 
egy-egy rongyos P. Howardért.

Az idei könyvhéten debütált 
az 1935-ben íródhatott, Tatjána 
című kisregénye, melyet szin-
tén látható volt Szekszárdon. A 
gyűjtők örömére van még mit 
olvasni Rejtőtől...  Gy. L.
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Együttműködési megállapodás az agrárképzésekről
Megkötötték hétfőn a Föld-
művelésügyi Minisztérium 
(FM) és a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK) közötti 
Tolna megyei együttműkö-
dési megállapodást, amely 
az agrárszakképzés megerő-
sítését szolgálja.

Az országban elsőként Tolna 
megyében hitelesített doku-
mentumot a szekszárdi Csapó 
Dániel Középiskolában és Me-
zőgazdasági Szakképző Iskolá-
ban Román István, az FM agrár- 
szakképzésért felelős helyettes 
államtitkára és Vendégh Edit, a 
NAK Tolna megyei igazgatója 
látta el kézjegyével.

Román István az aláírás előtt 
emlékeztetett: a keretmegállapo-
dást Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter és Győrffy Balázs, 
a NAK elnöke május 8-án írta alá. 
Az együttműködéssel egyebek 
között a duális képzés, a felnőtt-
képzés megerősítését szeretnék 
elérni, valamint vonzó életpályát 
teremteni a fiataloknak a mező-
gazdaságban – mondta.

Országszerte az FM fenntar-
tásában 63 szakképző intéz-
mény és 41 nem állami intéz-
mény végez agrárszakképzést. 
Az FM által fenntartott isko-
lákban 22 ezer diák tanul, ezen 
felül az intézmények a jelenlegi 
létszám közel felét tudnák még 
képezni – tette hozzá.

A diákok negyven százaléka 
tanulmányi szerződés keretében 
folytatja tanulmányait, nagyobb 
részük külső gyakorlati helyen. 
Azt szeretnénk, hogy évről évre 

nőjön a duális képzésben részt 
vevők száma – mondta Román 
István. A helyettes államtitkár be-
szélt arról is, hogy a magyar me-
zőgazdaság által megtermelt érték 
– amely 2016-ban 2620,5 milliárd 
forint volt – 2010 óta folyamato-
san nő. Az ágazat exportja 37,5 
százalékkal, a mezőgazdasági fog-
lalkoztatás 8,3 százalékkal bővült.

A mezőgazdaság további nö-
vekedéséhez szükség van kellő 
számú jól képzett szakemberre – 
emelte ki. A minisztérium ezért 

összehangolta a képzéseket, 
ösztöndíjjal tette vonzóvá a hi-
ány-szakképesítéseket, és több 
infrastrukturális fejlesztést való-
sított meg az iskolákban.

Vendégh Edit ismertette: 
Tolna megyében 250 diák tanul 
tanulószerződéssel, 45 együtt-
működési megállapodás alapján 
160 gyakorlati képzőhely mű-
ködik. Megemlítette, hogy két 
éve a megye sütőiparának kép-
viselői kezdeményezték a szak-
képzés újraindítását, amelynek 
köszönhetően ma már a szek-
szárdi szakképző iskolában is-
mét képeznek pékeket.

Elmondása szerint az együtt-
működés fontos célja a me-
zőgazdasági gépész képzés 
területén a 21. századi követel-
ményeknek való megfelelés, a 
precíziós gazdálkodás ismerete-
inek beemelése a szakképzésbe.

A megállapodást, amelyhez 
szabadon csatlakozhatnak a tér-
ség gazdasági szereplői, a megyei 
önkormányzat és kormányhiva-
tal mellett aláírta többek között a 
Tolnatej Zrt. vezetője is. (MTI)

Közepes, négy és féltonnás búzatermés várható
Nem túl jók a mennyiségi ki-
látások az idén várható bú-
zatermést illetően. A legfőbb 
kenyérgabona aratás előtti 
állapota alapján a hozzáértők 
a közepes évet jósolnak.

Mindez a számok nyelvére le-
fordítva négy-négy és fél ton-
nát jelent átlagosan, s ezt az 
országosan legjobb adottságú 
termőhelyeken, a legkorszerűbb 
agrotechnikát alkalmazó helye-
ken, így az átlagon felüli adottsá-
gokkal bíró Tolnában sem fogják 
tudni felülmúlni – prognosz-
tizálta a közelmúltban tartott 
búzafajta-bemutatón Petőházi 
Tamás. A Gabonatermelő Or-
szágos Szövetségének (GOSZ) 
elnökhelyettese elismerte, hogy 
az olyan kísérleti telepeken, mint 
a Szekszárd határában, a Sió-del-
ta „fölött” elhelyezkedő területen 

bizonyára lehet akár a hektáron-
kénti öt tonnát meghaladó ter-
més is, de ez nem tükrözi az or-
szágos szántóföldi helyzetképet.

A mezőgazdaságban a főre-
ndező, az időjárás az idén ösz-
szességében nem kedvezett a 
búzának. Gondolhatunk a hosz-
szú hideg télre, de ennél is fon-
tosabb, hogy a csapadék nem 
akkor érkezett, és nem olyan el-
oszlásban, amikor a növénynek 
erre a legjobban szüksége lett 

volna, s a júniusi aszályba hajló 
idő tovább rontott a helyzeten.

Farkas György, a Minerág Kft. 
fajtakísérleti telepvezetője ugyan 
még nem mondott le arról, hogy 
egyes parcellákban akár hat ton-
nát is betakaríthatnak, az biztos, 
hogy nem lesz csúcs év az idei. 
Az idei szerényebb termésát-
lagot okozhatja, hogy késett a 
vetőmag megérkezése. Csak no-
vember közepén tudtak vetni, s 
ez bizony, mint kiderült, későnek 

bizonyult. A tanulság számukra, 
és talán a gazdáknak is: ha egy 
mód van rá, korábban kell vetni.

Az, hogy kevesebb lesz a termés, 
s hogy országosan, s így Tolnában 
is több ezer hektárral csökkent a 
búza vetésterülete, a GOSZ veze-
tőinek meglátása szerint sajnos 
nem lesz hatással a felvásárlási 
árakra. „Egyelőre a minőségnek 
nincs pozitív hatása az árakra, csak 
a mennyiség számít. Úgy hisszük, 
hogy két éven belül megfordul-
hat a piaci igény: a takarmány 
minőséggel szemben árban is ér-
zékelhető módon felértékelődhet 
a 13-13,5 fehérjetartalmú búza, 
ami a magyar piacnak jót tenne” 
– mondják a szakemberek.

Addig a gazdák és valószínűsít-
hetően termelő közösségek is ép-
pen a búza – és a talán a kukorica 
– rovására is növelik a napraforgó 
és repce termésüket...  B. Gy.
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Sárkánykiállítás és Babits-versek
A Petőfi Irodalmi Múzeum 
(PIM) irodalmi, képzőművé-
szeti sárkányábrázolásokat 
bemutató vendégkiállításá-
val és az ötvenéves Babits 
emlékház programjaival vár-
ja többek között a múzeumok 
éjszakájának közönségét a 
megyei múzeum.

A június 24-i programokat ez-
úttal is a Wosinsky Mór mú-
zeumban, a Vármegyeházán és 
a Babits Mihály Emlékházban 
tartják – mondta Ódor János, 
az intézmény igazgatója. A PIM 
„Sárkányok mindig lesznek” 
című tárlata első vidéki helyszí-
nén kiegészül a szekszárdi mú-
zeum tárgyaival: indiai, kínai, 
japán sárkányábrázolások mel-
lett az ozorai vár sárkánydíszes 
csempéjét, a Faddról származó, 
hasonló díszű kardhüvelyt, és 

népművészeti ábrázolást is be-
mutatnak – tette hozzá.

A múzeumban megrendezik a 
népszerű zseblámpás kalandtú-
rákat, és az érdeklődők magukra 
ölthetik a történeti korok öltöze-
teit. A Vármegyeháza fő prog-
ramja a pécsi Bóbita Bábszínház 
kiállítása és előadása lesz. A Béla 
király téri helyszínen egy, a szek-
szárdi borászdinasztiákról szóló, 
kóstolóval egybekötött előadás 
várja a látogatókat.

A Babits Mihály Emlékházban 
az évfordulóhoz kapcsolódva öt-
ven Babits vers hangzik majd el 
Rubányi Anita előadóművész 
és szekszárdi irodalomkedvelők 
tolmácsolásában – mondta Lo-
vas Csilla az emlékház vezetője. 
Megszólal a szekszárdi születé-
sű költő, Baka István több mint 
harminc verse is saját hangján, 
rádiófelvételekből.  (MTI)

Kívánságpiac Szekszárdon

A szekszárdi piacon forgatott 
az elmúlt vasárnap a Zene-
butik TV stábja: a népszerű 
harmonikás, Márió fémjelez-
te Kívánságpiac című műsor 
felvételét tartották.

Augusztus 28. és szeptember 8. 
között lesz látható a Szekszárdon 
rögzített anyag a TV2 csoporthoz 
tartozó Zenebutik csatornán, 
amely a Tarr kábeltévé előfizetői 
számára is elérhető. A Kívánság-

piacban elsősorban üzeneteket 
küldenek, zeneszám kéréseket 
teljesítenek. A szekszárdi piacon 
Márió beszélgetett az árusokkal 
– a műsorban bemutatják azok 
termékeit is –, majd egy-egy kí-
vánságot teljesített.

A szombati napon két heti 
adás anyagát rögzítette a stáb, 
az adás pontos időpontját a Ze-
nebutik TV műsorújságjában, 
illetve a Kívánságpiac Facebook 
oldalán teszik közzé.  SZV
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Bezonsban állította ki grafikáit Juhász Ildikó
Két grafikájával vett részt Ju-
hász Ildikó a Szekszárd francia 
testvérvárosában, Bezonsban 
rendezett Rev' Arts 2017-es 
kiállításon június 11. és 15. 
között. 

A Bárka Művészeti Szalon 
tagja és titkára (képünkön bal-
ról a második) – Fekete Gyön-
gyi bonyhádi alkotó társával 
együtt – felejthetetlen élmé-
nyeket szerzett a Párizs közeli 
városban, amiért ezúton is 
köszönetet mond a szerve-
zőknek, az ottani barátoknak, 
a Szekszárdi-Bezons Baráti 
Társaság elnökének, dr. Fisi 

Istvánnénak és segítőinek, 
valamint a vendéglátónak, a 
Bezonsi Testvérvárosi Bizott-

ság (Comité de Jumelage de 
Bezons) elnökének, Marcel 
Prigentnek.  SZV

Rekordrészvétel és remek hangulat a 7. Kadarka túrán
Tíz szekszárdi pincészet ösz-
szefogásával immár hetedik 
alkalommal rendezték meg 
az Iván-völgyi Kadarka túrát.

Az elmúlt esztendők sikerén 
felbuzdulva idén – a támoga-
tóknak és VIP-vendégeknek 
rendezett csütörtöki „nulladik 
nappal” együtt – mintegy ezer 
borturista tapasztalhatta meg az 
elmúlt hétvégén az Iván-völgyi 
borászatok, a Fekete Borpince, 
a Heimann Családi Birtok, a 
Németh János Pincészet, a Se-
bestyén Pince és a Tüske Pince 
vendégszeretetét és kóstolhatta 
kiváló borait a 7. Kadarka túra 
keretében. A Szekszárd Borvi-
dék Nonprofit Kft-vel közösen 
szervezett programra az ország 
minden tájáról érkeztek láto-

gatók, akik a vendég pincésze-
teknek (Eszterbauer Borászat, 
Bősz Adrián, Neiner Családi 
Pince, Takler Pince, Posta Bor-
ház), a borok mellé kínált finom 
falatoknak és a túrához idén is 

csatlakozó A Kávé Háza kivá-
ló „feketéinek” köszönhetően 
tartalmas órákat tölthettek el 
remek hangulatban.

A pénteki, illetve szomba-
ti bortúrára szóló, korlátozott 

számban kibocsátott jegyeket 
csak elővételben lehetett meg-
vásárolni a www.kadarkatura.
hu oldalon. A nagy érdeklődést 
jelzi, hogy a március 1-én indult 
értékesítés során nem egészen 
fél nap alatt elfogytak a tiket-
tek. A jegyárak pincészetenként 
két-két bort, azaz összesen 20 
kóstolót tartalmaztak, valamint 
egy csésze kávét, illetve minden 
helyszínen néhány finom fala-
tot. A Kadarka túra résztvevő-
inek közlekedését megkönnyí-
tendő ingyenes buszok jártak A 
Kávé Házánál felállított regiszt-
ráció és az Iván-völgy között. A 
rendezvényhez kapcsolódóan 
pénteken és szombaton este a 
Fürdőház utcai Bormúzeumban 
tartottak „after partyt” borral és 
zenével.  SZV
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
június 26-tól június 30-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(02456)

MENÜ Június 26. Június 27. Június 28. Június 29. Június 30.

„A”
1050 Ft

Babgulyás
Bodzás 

szamócakrém-
leves

Májgaluska-
leves Csontleves Tavaszi 

zöldségleves

Diós-mákos 
metélt

Halfilé 
ropogós 

bundában,
majonézes 
burgonya-

saláta

Virslis lecsó, 
párolt rizs

Paradicsomos 
káposzta,
sertéssült

Bakonyi 
csirkecomb,

tészta

„B”
1050 Ft

Babgulyás
Bodzás 

szamócakrém-
leves

Májgaluska-
leves Csontleves Tavaszi 

zöldségleves

Rántott 
csirkemáj, 
zöldséges 
bulgurral

Csülökpörkölt, 
tarhonya, 

savanyúság

Csirkehúsos 
rakott brokkoli

Füstölt 
sajttal töltött 
sertéskaraj, 

balzsamecetes 
friss saláta

Sült oldalas, 
tepsis 

burgonya, 
ecetes 

almapaprika

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
csirkecomb 
filé magvas 
rizzsel, friss 

salátával

Rántott 
csirkecomb 
filé magvas 
rizzsel, friss 

salátával

Rántott 
csirkecomb 
filé magvas 
rizzsel, friss 

salátával

Rántott 
csirkecomb 
filé magvas 
rizzsel, friss 

salátával

Rántott 
csirkecomb 
filé magvas 
rizzsel, friss 

salátával

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Indonéz 
csirkés-

szezámmagos 
spagetti

Indonéz 
csirkés-

szezámmagos 
spagetti

Indonéz 
csirkés-

szezámmagos 
spagetti

Indonéz 
csirkés-

szezámmagos 
spagetti

Indonéz 
csirkés-

szezámmagos 
spagetti

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(02453)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Június 18-ai rejtvényünk megfejtése: Dargay Attila, Lúdas Matyi, Gusztáv
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kozmáné Károly Marianna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munka-

időben. E heti rejtvényünk megfejtését június 29-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

A deáki kiegyezésben megyénk is tényező volt
Gyökeres változásokat hozott 
a rendi berendezkedés átala-
kulásában a 150 éve, 1867. 
július 28-án, Ferenc József 
osztrák császár és magyar ki-
rály által szentesített kiegye-
zés, amely több szempontból 
„lerakta” mai közigazgatási 
berendezkedésünk alapjait.

A még mindig újdonságokkal 
szolgáló témában dr. Csekő Ernő, 
a soproni levéltár munkatársa 
osztott meg néhány adalékot 
június 16-án, a Vármegyeháza 
falai között működő Tolna Me-
gyei Levéltár előadótermében. 
A kiegyezéssel létrejött a Magyar 
Királyság önállósága, amellyel 
hazánkban az alkotmányos mo-
narchia, illetve a modern parla-
mentáris rendszer alapjait „tették 
le” az úgynevezett perszonálunió 
keretein belül – emelte ki minde-
nekelőtt a főlevéltáros.

Magyarország területi integri-
tása – Erdélyt és Horvát-Szlavó-
nországot is beleértve – helyre-
állt, az országgyűlésnek pedig 
felelős, végrehajtó kormánya 
lett. Szakszerű igazságszolgál-
tatás épült ki önálló bírói és 
ügyészi szervezeti rendszerrel. 
Államberendezkedés terén az 
ezeréves Magyarország előrébb 
tartott, mint az őt évszázadokon 

át uraló Habsburg Birodalom. A 
kiegyezessél 1867-től mindkét 
országnak saját parlamentje lett, 
felelős kormánnyal, de közös 
uralkodóval. Ferenc József há-
rom kérdésben „nem engedett”: 
a kül-, a had-, valamint a pénz-
ügy vonalán. A ’48-as 12 pont-
ban szereplő követelésekből ket-
tőben nem született megegyezés: 
a Nemzetőrség felállításában, il-
letve a függetlenségi párti ellen-
zék követelésében szereplő, ön-
álló Nemzeti Bank kérdésében.

A kiegyezés folyamatában Tol-
na megyéből Augusz Antal, ifj. 
Bartal György és gróf Apponyi 
György jártak élen. Augusz Deák 
Ferenccel folytatott tárgyalásokat 

1864 decembere és 1865 áprilisa 
között, Bartal pedig 1865-ben a 
helytartótanács elnökhelyettese-
ként, illetve a központi közjogi 
bizottság elnökeként segítette a 
folyamatot. Apponyi György, aki 
királyi biztosként az 1861-es ma-
gyar országgyűlést nyitotta meg, 
több közjogi javaslattal is élt. 
Az uralkodó 1862-ben őt bízta 
meg az országok „összeszerve-
zési tervének” kidolgozásával. E 
tekintetben síkra szállt amellett, 
hogy Magyarországot nem lehet 
Ausztriába olvasztani. Apponyi 
tagja volt az 1865-ben alakult or-
szággyűlésnek is, ahol több fontos 
bizottság munkájában vett részt.

A folyamat az úgynevezett 
„kis kiegyezéssel” vált teljessé: 
erről az 1870. évi 42. törvény-
cikk rendelkezett, amely az ön-
kormányzatiság, a közigazgatá-
si feladatok és az uralkodóhoz 
felirati, továbbá a törvényha-
tóságok egymással történő le-
velezésének meghatározásáról 
szólt. 

A kiegyezés „haszna” tagad-
hatatlan, hiszen az – mint dr. 
Csekő Ernő érvelt – népképvi-
selet alapján próbálta átszervez-
ni a Monarchiát. Deák Ferenc a 
megállapodással a nemzet létét 
bölcs, önmérsékletet tanúsító 
módon vitte előre.  Gy. L.
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Hívő vagy tanítvány? 
„Amikor látta a sokaságot, 
megszánta őket, mert elgyö-
törtek és elveszettek voltak, 
mint a juhok pásztor nélkül. 
Ekkor így szólt tanítványai-
hoz: Az aratnivaló sok, de a 
munkás kevés: kérjétek tehát 
az aratás Urát, hogy küldjön 
munkásokat az aratásába.” 
 (Mt 9,36-38)

Mitől lesz Istenhívő valaki? At-
tól, hogy elhiszi, hogy van Isten? 
Esetleg hisz Jézusban, és elhiszi, 
hogy Jézus kereszthalála az ő 
életére is érvényes?

Lehet valaki úgy hívő, hogy 
nem tanítvány? 

Igen. Lehetséges, hogy a hi-
tünk félelemből, társadalmi 
szokásból, önös érdekből táp-
lálkozzon. A keresztény Euró-
pa nem azért haldoklik, mert 
kevesen hisznek Istenben, ha-
nem mert akik hisznek, azok 
nem tanítványok. Hívő vagy 
tanítvány? Óriási a különbség 
a kettő között.

A tanítvány élete Jézuson tájé-
kozódik. A tanítvány élete és hite 
nem önmagára irányul, hanem 
elkötelezi magát Jézus követésére 

és a változásra. Látjuk magunk 
körül a hanyatló társadalmunk 
folyamatait, mégis nagy a kí-
sértés, hogy a saját fejünk után 
menjünk, és úgy csináljunk 
mindent, ahogyan akarjuk. 
Személyre szabjuk a hitünket és 
vallásosságunkat, a Bibliánkat 
és még Jézust is.

A tanítványság ezzel szemben 
elköteleződés önmagunk meg-
változása mellett. Ahhoz, hogy 
az elgyötörtek megkönnyebbül-
jenek, és az elveszettek meg-
meneküljenek, a legjobbtól kell 
tanulni, a legjobbhoz kell tanít-

ványul szegődni. Jézus, amikor 
kora társadalmára nézett, egy 
érett, aratásra váró mezőt látott 
maga előtt – munkásokat hívott 
és küldött el. A saját Lelkét, hoz-
záállását és lelki erejét ígérte a 
tanítványainak. Erőt a munkára 
egy stabil társas szeretetkapcso-
latban.

Isten és ember dinamikus 
együttműködése a változás ér-
dekében. Ez a tanítványság. 
Hívő vagy, vagy tanítvány? Nem 
mindegy. 

 Gyurkó Donát
 metodista lelkész

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek 

Egyesületének 
következő rendezvénye 

2017. június 27-én,  
kedden 13:30 órai  

kezdettel Szekszárdon a 
Lila épületben lesz 
(Béri B. Á. u. 5–7.).

Előadó: 
Novák János a Twinmed 

Kft. képviselője.
Előadás címe: 

„Egyszerű vércukor mérés 
a One Touch-al”.

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A szekszárdi születésű dr. Csekő Ernő a Garay János Gimnázium-
ban érettségizett 1990-ben. Később a JPTE természettudományi 
karán tanult történelem-földrajz szakon. Ugyanitt, a Bölcsészet-
tudományi Karon politológiai specializációt abszolvált, majd 
2006-tól az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola 
történettudományi/gazdaság- és társadalomtörténeti program-
jának PhD képzésén vett részt. Itt védte meg „A dualizmus kori 
elit Tolna megyében” című értekezését a történelemtudományok 
tudományágában. Levéltárosként 1996. és 2001. között dolgozott 
Szekszárdon, a Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár munkatár-
saként 2002-től tevékenykedik. Számtalan tudományos, szakmai, 
helytörténettel foglalkozó publikációja jelent meg folyóiratokban, 
tanulmánykötetekben, amelyek jórészt Tolna megyével foglalkoz-
nak. Írt tanulmányt a várossá vált legkisebb megyeszékhelyről, 
Szekszárdról is. Fiatal kutatóként 2007-ben Csatkai Endre-díjat 
vehetett át a soproni művelődési tevékenység elismerésére.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a Szekszárdi Vasárnap  

július 9-én jelenik meg  
utoljára a nyári szünet 
előtt, majd azt követően  

augusztus 13-án  
jelentkezünk új lapszámmal.
A nyári szünetben kövessék 

közösségi oldalunkat:
www.facebook.com/ 
szekszardivasarnap/

Júliustól lép hatályba az új jövedéki törvény
Tavaly fogadta el az Or-
szággyűlés az új jövedéki 
törvényt, amely számos vál-
tozást hoz a jövedéki szabá-
lyozásban, és amelyet július 
1-jétől kell alkalmazni.

Az egyik legfontosabb egysze-
rűsítés, hogy a sokféle adórak-
tári engedély típus helyett az új 
szabályozás egyféle adóraktári 
engedélyt ismer, azonban jöve-
déki termék továbbra is adórak-
tárban állítható elő és tárolható 
az adófizetésig.

Új tevékenységként jelenik 
meg a borászati üzemengedély-
lyel rendelkező gazdálkodó, 

azaz a „kisüzemi bortermelő”, 
aki önállóan vagy más borászati 
üzemmel jogi és gazdasági kap-
csolatban teljesíti a jogszabály-
ban meghatározott feltételeket. 
A kisüzemi bortermelő bér-
munkát, bértárolást nem végez-
het és csak előzetes bejelentést 
követően szállíthat adófelfüg-
gesztéssel csendes bort (szőlő-
bor) és palackos erjesztésű hab-
zóbort más adóraktárnak.

A jövedéki ügyeket – néhány 
kivételével – kizárólag elekt-
ronikusan intézhető, azonban 
papír alapon is lehet intézni 
többek között: a magánfőző 
bejelentési kötelezettsége, vala-

mint a párlat adójegy igénylése, 
kizárólag bérfőzést végző adó-
raktár nyilvántartás-vezetése, 
adatszolgáltatása.

Lényeges változás a korábbi 
szabályozáshoz képest, hogy a 
jövedéki kiskereskedő jövedéki 
terméket készpénzfizetéssel nem 
szerezhet be. Kivétel azonban 
az adóraktárból vagy kisüzemi 
bortermelőtől történő beszerzés, 
maximum 200 ezer forintig. 

A jövedéki törvényben meg-
határozott esetekben változat-
lanul jövedéki biztosítékot kell 
nyújtani. A fix összegű jövedéki 
biztosíték mellett azonban meg-
jelenik a változó összegű jöve-

déki biztosíték fogalma is. Ez 
kedvezmények alkalmazását is 
lehetővé teszi, ezáltal bizonyos 
feltételek teljesülése esetén az 
eredeti jövedéki biztosíték ösz-
szege alacsonyabb lehet.

További jelentős változás, 
hogy július 1-jétől az adóraktár 
engedélyeseknek napi bontás-
ban kell adatot szolgáltatni a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal-
nak. Az ügyintézésekhez szük-
séges elektronikus nyomtatvá-
nyok, illetve az új jogszabállyal 
kapcsolatos információs füzetek 
és egyéb tájékoztatók elérhetők 
a www.nav.gov.hu oldalon. 

 Forrás: NAV
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Éremeső hullott a szekszárdi atlétákra
Sűrű és eredményekben 
gazdag hétvégéje volt a 
Szekszárdi Sportközpont 
atlétika szakosztályának.

Két helyszínen is kimagaslóan 
teljesítettek versenyzőik. Mis-
kolcon négy ország (Cseh-
ország, Szlovákia, Szlovénia, 
Magyarország) U18-as ver-
senyzői csaptak össze. Szeme-
rei Levente (képünkön jobbra) 
csodálatos futással, óriási 
egyéni csúccsal (5:59:24) nyer-
te a 2000 méteres akadályt.

Az U23 és Junior Országos 
Bajnokságnak a budapesti 
Ikarus pálya adott otthont a 
június 17-18-ai hétvégén. Er-

délyi Zoltán már az első napon 
bezsebelt egy aranyérmet: jól 
kihasználva a hátszelet, 14 mé-
ter 90 centivel nyerte a hárma-
sugrást. Ugyan ebben a szám-
ban Őry Tamás egy negyedik 
hellyel gazdagodott.

Máté Fanni és Angyal Balázs 
is dobogóra állhatott az első 
nap. Fanninak ugyan nem si-
került a maximumot kihoznia 
magából, de így is ezüstérmet 
szerzett junior gerelyhajítás-
ban. Balázs első egyéni érmét 
szerezte meg méghozzá maga-
sugrásban. Nagyon erős szél-
ben sikerült átugrania a 180 
cm-t a juniorok között. 

Másnap a férfi távolugrás 
Pálóczi Gyula emlékverse-

nyében Erdélyi Zoltán címvé-
dőként állt rajthoz, és a kupa 
2012 óta íródó történelmében 
ő lett az első, aki megvédte cí-
mét. Az első sorozat érvényte-
len ugrása után, a másodikban 
mindenki tudtára adta, hogy 
nem adja át senkinek a serle-
get, 735 centire repült. A pon-
tot az i-re Őry Tamás tette fel, 
aki 677 cm-es ugrásával meg-
szerezte a bronzérmet, így az 
eredményhirdetésnél két szek-
szárdi állhatott a dobogóra! 

A versenyzők és trénereik, 
Scherer Tamás és Szőke Ger-
gő elégedetten térhettek haza, 
hogy tovább folytassák ered-
ményes munkájukat. 

 - rp -

Edzősködik és a diáksportért is dolgozik a testnevelő
Testnevelés tagozatos kisdiák-
ként korán „eljegyezte” magát 
a mozgással, a sporttal, s ez a 
találkozás később a pályavá-
lasztására is befolyással bírt. 
A közelmúltban „A diákspor-
tért” díjban részesült Scherer 
Tamással beszélgettünk.

A Dienes Valéria Általános Is-
kola 44 esztendős német-test-
nevelés szakos tanára, a Tolna 
Megyei Diáksport Tanács el-
nökségi tagja a Magyar Diák-
sport Szövetség küldöttgyűlé-
sén vehette át a kitüntetést. Az 
atlétaedző tanítványai már 120 
érmet szereztek diákolimpiákon 
és országos bajnokságokon, de 
utcai futóversenyek és sportág-
választók szervezésében is elis-
merésre méltót alkotott.

– Miért esett a választása a 
tanári pályára?

– A Zrínyi utcai általános is-
kolában testnevelés tagozatos 
osztályba jártam. Mi már akkor, 
a '80-as években a „mindenna-
pos testnevelés” rendszerében él-
tünk. Ott fogott meg a mozgás, a 
sport szeretete, s ez később a pá-
lyaválasztásomat is befolyásolta.

– A sportok közül miért éppen 
az atlétika?

– A szüleim már egészen fia-
talon elvittek bennünket a test-
véreimmel atlétika versenyekre, 
s engem megfogott ezeknek a vi-
adaloknak a hangulata. Verseny-
szerűen atletizáltam a Szekszárdi 
Dózsában, a néhai Vaszkó Judit-
nál az ugró számokban csiszol-
tam a tudásomat. Középiskolás-
ként eldöntöttem, hogy a tanári 
pályát választom, így Szegedre 
mentem, ahol – az atlétika mel-
lett – német-testnevelés szakon 
szereztem diplomát. Korábban 

kacérkodtam a sportriporteri 
pályával is – ezt a vágyam most 
szpíkerkedéssel „élem ki”...

– Mikor tért haza Szekszárdra?
– A Dienes iskolában 1999 

februárja óta tanítok, s ezzel 
egyidőben kezdtem edzősköd-
ni az AC Szekszárdnál. Jelenleg 
pedig a Szekszárdi Sportköz-
pont atlétikai klubjánál dolgo-
zom edzőként, szakosztályve-
zetőként pedig négy edző és 
mintegy húsz sportoló szakmai 
munkáját felügyelem.

– A MDSZ elismerését a tö-
megsportos rendezvények szerve-
zéséért is kapta. Mesélne ezekről?

– Egy svédországi utazást kö-
vetően érlelődött meg bennem 
egy utcai futóverseny gondo-

lata. A Domaine Gróf Zichy 
versenyt 2007-ben indítottuk el 
a Sportélmény Alapítvány szer-
vezésében. A Magyar Atlétikai 
Szövetség regionális versenye-
inek szervezésében is részt ve-
szek, és a Sport XXI program 
régiós koordinátoraként is dol-
gozom. A feladatok nagy részét 
társadalmi munkában végzem.

– A diáksportban fontos, hogy 
a fiatalok ne csak a klubjuknak, 
de az iskolájuknak is szerezzenek 
dicsőséget. Sajnos a gyerekek 
nagyon kevés százaléka sportol 
rendszeresen, a kamaszokat már 
megmozdítani is nagy kihívást 
jelent. Ezért lenne szükség még 
több tömegsport-rendezvényre 
– vallja a Scherer Tamás.  - fl -
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A legjobb tanítványok
Mintegy 15 olyan sportolót lehet említeni, aki Scherer Tamás irá-
nyításával készült, és korosztályos válogatottságig vitte. A sprinter 
és távolugró Schmelcz Fanni országos bajnok lett, és felnőtt Eb-n 
is indult. A gerelyhajító Bogdán Annabella ma az olimpiai bron-
zérmes súlylökő Márton Anita csoportjával készül Szegeden, de 
megfordult a keze alatt a Honvéd sprintere, a 100 m-en felnőtt 
ob-ezüstérmes Bézsenyi Gergely is. Jelenlegi versenyzői közül az 
ugrószámokban erős Erdélyi Zoltánt lehet kiemelni, de a tréner 
szerint a 2004-es generáció is ígéretes.

Száznál több induló az integrált versenyen
A Szekszárdi Fáklya SE az el-
múlt hétvégén rendezte ha-
gyományos integrált asztali-
tenisz versenyét, a Sió Trans 
Kupát, amelyen több kategó-
riában 25 település 101 játé-
kosa állt asztalhoz.

A női egyéni, női mozgássérült, 
amatőr férfi, megyei és városi 
bajnokságokban szereplők, NB-s 
játékosok, profi és fél profi pá-
rosok számára rendezett viadal 
kilenc, különböző fogyatékos-
sággal élő sportoló részvételével 
vált integrált versennyé, akik 
nem külön, hanem az ép társa-

ikkal egy mezőnyben versenyez-
tek. A versenyen indulók között 
volt 2 kerekesszékes sportoló és 
több, más mozgásszervi fogya-
tékossággal élő asztaliteniszező. 
A női résztvevők zömmel ma-
gasabb kategóriában, jellemzően 

a „megyei-városi” kategóriában 
indultak. Hazai érem két kate-
góriában született: Wittinger 
Jánosné, a rendező Fáklya SE 
Szekszárd versenyzője a női 
mozgássérültek versenyszámá-
ban, egyéniben, míg az amatőr 

és a megyei-városi kategóriákból 
kiesők „vigaszágán” Pető Gyula 
lett második helyezett.

A szervezők ezúton is köszönik 
a főtámogató Sió Trans Kft., vala-
mint Szekszárd város közgyűlése 
Humán Bizottsága, a Fogyatéko-
sok Sportszövetsége, a Szekszár-
di Asztalitenisz Club és a Tagex 
Hungária Kft. segítségét.  SZV
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Eredmények, profi páros (10 induló): 1. Tábori Zoltán–Katona László (Baja), 2. Mózes János–Tóth 
György (Báta), 3. Horváth László–Csizmadia Imre (Pécs). Félprofi páros (32): 1. Pásti Mihály–Rogács 
Erik, 2. Kiss Gergely–Vass Tibor (Mohács-Pécs), 3. Tamás László-Péterfai Vince (Nagybajom). Női 
egyéni (8): 1. Puskás Petra (Alsónána), 2. Busi Szabina (Kiskunmajsa), 3. Romanov Orsolya (Tolna). 
Férfi amatőr (37): 1. Szalai Zsombor (Kunbaja), 2. Tamás László (Nagybajom), 3. Horváth Gábor 
(Baja). Megyei-városi (42): 1. Papp Endre (Mágocs), 2. Bartal Tamás (Tolna), 3. Bácsi Bernát (Hód-
mezővásárhely). NB (12): 1. Kern Adrián (Kunbaja), 2. Katona László, 3. Ádám Valentin (mindkettő 
Baja). Vigaszág: 1. Losonci György (Kalocsa), 2. Pető Gyula (Szekszárd), 3. Aranyos Géza (Paks).

Ali vb-ezüstje
Ezüstérmet szerzett Theodore-
án Alexandra a B33-as világbaj-
nokságon. Az Atomerőmű KSC 
Szekszárd NB I-es kosárlabda 
csapatának kapitánya Papp 
Klaudia, Süle Krisztina és Bozó-
ki Bettina társaként vett részt a 
Nantes-i viadalon. A közelmúlt-
ban olimpiai sportággá avan- 
zsált három-három elleni já-
tékban Európa-bajnoki címmel 
büszkélkedő „Ali” az olaszok, 
majd az ukránok elleni találko-
zón is az utolsó másodperc(ek)
ben dobott kosarat, amivel a 
magyar csapat kiharcolta a dön-
tőbe jutást. A fináléban aztán 
az oroszok már kemény diónak 
bizonyultak, de a vb-ezüst így is 
hatalmas siker!  SZV

Másodikként zártak Kalocsán a Fekete Gólyák
A Mohács elleni szoros végjá-
tékban végül az ezüstérmet 
szerezte meg a Szekszárdi 
Fekete Gólyák KC U9-es csa-
pata az V. Pünkösdi Astron 
Utánpótlás Kézilabda Tornán, 
Kalocsán.

A megmérettetésen összesen 
164 (!) csapat lépett pályára, 
ebből nyolc a lányok 2007-es 
korosztályában. 

A Fekete Gólyák az A-cso-
port második helyezettjeként 
jutottak tovább. Az elődön-
tőben legyőzték a másik ágon 
első helyén záró Kecskemét 

első csapatát, így a fináléba ju-
tottak, és végül a második he-
lyen végeztek.

A tornán a csapatok legtöbb gólt 
szerző játékosait különdíjjal ju-
talmazták, melyet a szekszárdi-

aknál Csorba Kitti vehetett át. 
Az ezüstérmes csapat tagjai: Ba-
rabás Liliána, Boros Krisztina, 
Csizmadia Hanna, Csorba Kitti, 
Horváth Emma, Orbán Emma, 
Pataki Nikolett, Péti Anna, Sá-
rossy Zsófia és Szappanos Petra. 
A kis tanítványaitól és az edzős-
ködéstől most elköszönő Ivánné 
Bányai Ilona által vezetett U9-es 
csapat a 2016/2017-es Kisisko-
lás Bajnokságot veretlenül zár-
ta. A Csiszár László régióban 
tizenkét meccset játszottak a lá-
nyok, összesen 228 gólt lőttek, 
és mindössze 81-et kaptak. 
 SZV
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ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük. 
Előzetes bejelentkezés alapján 
+36–74/504–102. Szekszárd, Piac 
tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Az időpontot később közöljük.  
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Isko-
la és AMI (Zrínyi u. 78.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17–
18 óráig. Szekszárdi I. Béla Gim-
názium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általános 
Iskola(Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18–19 óráig. 
Babits Mihály Kulturális Központ, 
Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 14. 
„F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgá-
ri Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17–
18 óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

AGÓRA MOZI
Június 25., vasárnap
14:30 –  Verdák 3. 2D
16:30 –  A múmia 2D
19:00 –  Csajok hajnalig

Június 26., hétfő

14:30 –  Verdák 3. 2D
17:00 –  Romazuri
19:00 –  Csajok hajnalig

Június 27., kedd
14:30 –  Verdák 3. 2D
17:00 –  Romazuri
19:00 –  Csajok hajnalig

Június 28., szerda
14:30 –  Verdák 3. 2D
17:00 –  Romazuri
19:00 –  Csajok hajnalig

Június 29., csütörtök
14:30 –  Verdák 3. 3D
16:30 –  Transformers:  

Az utolsó lovag 2D
19:00 –  Transformers:  

Az utolsó lovag32D
Június 30., péntek
14:30 –  Verdák 3. 3D
16:30 –  Transformers:  

Az utolsó lovag 2D
19:00 –  Transformers:  

Az utolsó lovag 3D
Július 1., szombat 
14:30 –  Verdák 3. 3D
16:30 –  Transformers:  

Az utolsó lovag 2D
19:00 –  Transformers:  

Az utolsó lovag 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Július 1. (szombat) 11:00 óra 
– Művészetek Háza
Balatoni Dimenziók: Veszeli 
Lajos festőművész kiállítása 

A Szombathelyi Tanárképző 
Főiskola rajz szakán diplomá-
zott, majd művészeti szerkesz-
tője volt a Veszprémi Napló-
nak és az Új Balaton irodalmi 
és művészeti folyóiratnak. Im-
már 25 éve szabadfoglalkozá-
sú festőművész, aki rendszere-
sen szerepel hazai tárlatokon, 
de számos külföldi városban is 
volt már önálló kiállítása. Hosz-
szú ideig évente két hónapot 
töltött Görögországban alkotó-
munkával.

A kiállítást megnyitja: dr. Fe-
ledy Balázs művészettörténész. 
Közreműködik: Balatonalmádi 
város Vegyes Karának kamara-
kórusa, műsorközlő: Csötönyi 
László. 

A tárlat szeptember 10-ig lá-
togatható a Művészetek Háza 
nyitva tartási idejében.

Július 9. (vasárnap) 10:30 óra 
– Művészetek Háza
Holokauszt megemlékezés.

A Szekszárdi Magyar-Izraeli 
Baráti Társaság és a Szekszárdi 
Izraelita Hitközség megemlé-
kezése a Holokauszt 73. évfor-
dulóján.

A Holokauszt a náci Német-
ország által kontrollált terüle-
teken a második világháború 
alatt végrehajtott, a nemzetiszo-
cialista német kormány által el-
tervezett és irányított népirtás, 

amelynek körülbelül hatmillió 
európai zsidó esett áldozatul. A 
Szekszárdi Magyar-Izraeli Ba-
ráti Társaság és a Szekszárdi 
Izraelita Hitközség immár 73. 
alkalommal emlékezik meg a 
Holokauszt áldozatairól.

Emlékbeszédet tart: Ács Re-
zső, Szekszárd város polgár-
mestere. Liturgiát tart: Mar-
kovics Zsolt, Szeged főrabbija. 
Közreműködik a Tücsök Ze-
nés Színpad. A megemlékezést 
a Művészetek Háza előtti Ho-
locaust emlékmű koszorúzá-
sa zárja.

Kiállítás:
Chronica Hungarorum: Ma-
gyarország fény-képes króni-
kája című kiállítás a Bakta Ga-
lériában.

Szent László király trónra lé-
pésének 940., szentté avatásá-
nak 825. évfordulója alkalmá-
ból meghirdetett emlékévben 
– csatlakozva az állami ese-
ményekhez – intézményünk 
Borbély Béla fotográfus kiállí-
tásával kapcsolódik be a prog-
ramsorozatba. A tárlat célja, 
felhívni a figyelmet Szent Lász-
ló életművére, aki a keresztény 
egység jegyében kapcsolta ösz-
sze a közép-európai nemzete-
ket. Az ő uralkodása alatt erő-
södött meg a  Magyar Királyság 
pozíciója a térségben. 

A kiállítás megtekinthető jú-
lius 8-ig, a kulturális központ 
nyitva tartási idejében.

NYÁRI ZÁRÁS:
Babits Mihály Kulturális Központ főépület zárva:  július 17–30-ig. 

(Az Agóra Mozi nyitva tartása változatlan július 23-ig.). 

A PLACC Ifjúsági Közösségi tér zárva: július 17–30-ig. 

Az Agóra Mozi zárva: július 24–30-ig. 

A Művészetek Háza zárva: július 24-től augusztus 7-ig.

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. GÖRCS RITA

reumatológus szakorvos
Medi Centrum

7100 Szekszárd, Holub u. 12.
Rendelési idő:

szerda 16–19 óra
Bejelentkezés:

munkanapokon 8–17 óráig
tel.: +36–70/395–8041

(02459)

Tisztelt Lakók!
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 137. §-a 
és a villamosművek, valamint a termelői-, magán- és közvetlen ve-
zetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 
előírja, hogy a villamos vezeték biztonsági övezetének környezeté-
ben lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) kö-
teles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági 
övezet határát elérik.

A fentiek tekintettel felkérjük a Tisztelt Ingatlantulajdo-
nosokat hogy az ingatlanuk területén a gallyazási munkákat  
VÉGEZZÉK EL.

Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából el-
járó Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatársai előre láthatólag 2017. 
június 20-tól Szekszárd település területén gallyazási munkála-
tokat fognak végezni 22KV-os hálózatok mentén.

Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne szük-
sége, kérjük a fenti időintervallumban jelezzék kollégáink felé sze-
mélyesen vagy az alábbi elérhetőségeken: tel.: +36–70/342–3185, 
e-mail: kleinhansz@agvagokft.hu.

A megbeszélt időpontban kérem biztosítsák kollégáink bejutását 
az ingatlan területére, ezzel is segítve munkánkat, valamint az Önök 
zavartalan áramellátását. 

 Köszönettel: Ágvágó Szolgáltató Kft.

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 

kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(0
24

64
)

•  Horvátország/KrK sziget egyénileg 
félpanziós ellátással 2-3* Hotelben már 196 EUR/fő/hét  

•  Ciprus Körutazás 3* Hotelben repülővel 
reggelis ellátással, már 49.990 Ft/fő-től + ill.

•  Tunézia 4* Hotelben repülővel 
All Inclusive ellátással már 68.900 Ft/fő-től + ill.

Vegyes ajánlataink:

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk valamennyi egykori szekszárd- 

újvárosi polgárt Szekszárd-Újvárosba, ahol a Szekszárd- 
Újvárosból származók és e városrészben élők első találkozóját 

hívjuk életre 2017. július 1-én, szombaton.

PROGRAM:

14:00 Köszöntő a Szent István 
Ház udvarán (Rákóczi u. 69–
71., a társaskör épületében).
14:15 Berta Pál egykori újvá-
rosi lakos Újvárosról készült  
festményeiből kiállítás meg-
nyitója.
15:00 Szentmise a Szek-
szárd-Újvárosi Római Kato-
likus Templomban (Pázmány 
tér). A szentmisét bemutatja:  
Simon János esperes, egykori 
újvárosi lakó.
A szentmise után kötetlen 
beszélgetés a Szent István 
Házban.

Örömmel vennénk, ha egy kis süteményt és bort hozna magá-
val és így segítene abban, hogy a jelenlévők egymást megven-

dégeljék.
Érdeklődni lehet Horváth Jánosné Editnél, a Szekszárd-Újvárosi 

Római Katolikus Társaskör általános elnökhelyettesénél:  
+36–20/5246–820, e-mail: horvath.janosne.edit@gmail.com.

Mindenkit szeretettel várunk!

Léleképítő-dupla
Dr. Tóth Csaba Attila népszerű sorozata, a Léleképítő július 
első hetében mindjárt két előadással várja az érdeklődőket!

Július 3-án 
(hétfő)  

18:00 órától 
a méltatlanul 
elhallgatott, 
diadalmas  

Pozsonyi csatáról értekezik 
Kubínyi Tamás író, történész 

a Garay János  
Gimnázium dísztermében 

(Szent István tér 7–9.)
Ugyanitt három nappal ké-

sőbb, július 6-án (csütörtök) 
18:00 órától Prof. dr. Hor-

váth István MTA kutató  

orvos- 
biológusa  

tart előadást
az érrendszeri 

betegségek 
(különösen az 
érszűkület és 
érelmeszesedés) gyógyítása 

immunizálással témakörben, 
ahol a hallgatóság első kézből 
értesülhet a világszenzációt 

jelentő gyógymódról.
A belépés ezúttal is ingyenes.

Információ:
+36–30/9319–428
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Tolna és Szekszárd környékéről keresünk 
csarnok építéshez munkaerőt!

Fényképes önéletrajzot a 
trapanelkft@tolna.net e-mail címre kérünk 

Telefon: +36–30/267–32–48
(02467)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(02460)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02455)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02458)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02463)


